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 Відкриті змагання 
зі спортивного орієнтування 

(особистий чемпіонат Полтавської області) 
 
 
 
 

        
 
 

 
18-20 травня 2018  

м.Решетилівка, Полтавська область 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вітаємо прихильників спортивного орієнтування! 

Раді запросити до перлини українського ткацтва у живописне місто на березі р.Говтва – 

Решетилівку ! 

Саме для вашого активного та корисного відпочинку ми будемо не лише бігати з картою, а ще й 

смакувати галушками та разом відпочивати під співи відомих гутрів: DZIDZO, Мандри та ТНМК. 

Фестиваль «Решетилівська весна» об’єднує культурну складову, спортивну та туристичну. 

Отже, на вас чекає справжній святковий фестиваль у теплому та квітучому травні. 

Чекаємо на зустріч! 
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БЮЛЕТЕНЬ 4 (доповнений) 

 

Організатори: КСО «Север», КСО «O-RESH» 

Центр туризму, краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді Решетилівської міської ради 

ВП ГО ФСОУ у Полтавській області 

 

Партнери: Полтавська обласна рада 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Полтавської ОДА 

Решетилівська міська рада 

Решетилівська РДА 

ГО «Патріоти Решетилівщини» 

 

Склад ГСК: 

Головний суддя – Мосієнко Павло 0968336246 

Головний секретар – Машинський Сергій 0992277131  (1 кат.)        

Директор змагань - Доценко Олена 0938272238 

Місце проведення:  м.Решетилівка, Полтавська область 

Центр змагань: м.Решетилівка, вул.Покровська, 16 (приміщення міської ради) 

Сторінка змагань: www.zabig.top, facebook посилання 

Онлайн-заявка: на сайті змагань, до 10:00 17.05.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1673916032652106/
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Зміст бюлетеню: 

 

 

№ Пункт Стор. 

1. Програма змагань 4 

2. Центр змагань 5 

3. Групи учасників, стартові внески, заявка 6-7 

4. Система відмітки, хронометраж  8 

5. Розклад транспорту 9-13 

6. Розміщення 14-16 

7. Місцевість та карти, параметри дистанцій 17-19 

8. Визначення результатів, нагородження 

 

20 
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1. Програма змагань: 

 

 

Дата 

 

Час Програма 

 

18.05.18, 

П’ятниця 

 

10:00 – 14:00 

15:00 

18:00 

 

Заїзд учасників, розміщення, реєстрація 

Командні розважальні змагання з «мобільного» орієнтування 

Нагородження переможців з «мобільного орієнтування» 

Концертна програма – гурти «Мандри» та «ТНМК» 

19.05.18, 

Субота 

 

8:00 – 11:00 

 

 

Заїзд учасників, розміщення, реєстрація 

 

 

13:00 

 

Старт на дистанції подовжений спринт  

(Решетилівка-RACE) 

 

19:00 

 

 

Вечірня концертна програма в рамках обласного свята 

«Решетилівська весна» Гурт «DZIDZІO» 

20.05.18, 

Неділя 

 

11:00 

 

Старт на подовженій дистанції (Гарячківський ліс) 

 

15:00 

 

Нагородження учасників, закриття змагань, роз’їзд 
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2. Центр змагань 

 

Центр змагань – знаходиться у м. Решетилівка, приміщення міської ради, вул..Покровська, 16 

Дістатись до м. Решетилівки можна будь-яким зручним для Вас способом. 

Координати головних локацій змагань можна переглянути на GoogleMaps 

49.56299, 34.08119 

Автобуси міжміські: їхати будь-яким автобусом, що прямує до Полтави, до Харкова, Києва, 

або іншого міста по трасі міжнародного значення Е40, на автотрасі Київ-Харків зробити зупинку 

м.Решетилівка 

 

Автобуси міські: рухаються з міського автовокзалу Полтава, вартість проїзду 20-25 грн. 

(станом на 01.02.18), тел. автовокзалу 095 228 0000 

 

Залізниця:  безпосередньо у м.Решетилівка відсутня залізнична станція, можна дістатись до 

зал. Платформи «Решетилівка» міської електричкою (розклад тут) далі по схемі, при приїзді 

потягом до м.Полтава на зал. вокзал Київський чи Південний, далі необхідно дістатись до 

міського автовокзалу 

 

Авто: рухатись по автотрасі зі сторони Києва або Харкова до знаку «РЕШЕТИЛІВКА», 

повернути у місто, координати GPS 49.56299, 34.08119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1uzmcrhLPCc_o09w1X7Cb3IwC1hGS0lWd&usp=sharing
https://uz.gov.ua/
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3. Групи учасників, стартові внески, заявка. 

 

Групи учасників змагань:KIDS (діти-новачки до 10 років, діти з батьками),OPEN (новачки 

чоловіки та жінки молодь та дорослі),  

 

- 12, 14, 16, 18, 21А, 21Е, 35, 45, 55, 65 

 

У разі малої кількості заявлених учасників у групі, організатори мають право об’єднувати 

суміжні групи згідно чинних правил. 

Заявки на участь у змаганнях приймаються: 

До 23:59, 22.04.18 – пільговий внесок; 

З 00:00, 23.04.18 по 23:59, 16.05.18 – стандартний внесок; 

Після 00:00, 17.05.18 – будуть допущені до участі при сплаті штрафного внеску 20 UAH за 

кожен вид програми змагань, перезаявка учасника після 17.05.18 з групи в групу  - 10 UAH за 

кожен вид програми змагань. 

Учасники інших країн мають змогу оплатити стартовий внесок  під час реєстрації на арені 

змагань. 

Підтвердження заявки – після оплати стартового внеску. 

Оплата стартового внеску здійснюється на банківську карту 

4149 4378 5963 6332 (Доценко Олена) 

Після оплати стартового внеску потрібно надіслати електронний лист на скриньку 

ksosever@gmail.com з повідомленням: 

- сума оплати 

- час оплати 

- прізвища учасників, група участі. 

- номери видів програми участі 

Наприклад: 200 грн., 12:45, 12.04.18, Петренко Володимир, група М21Е, номер програми 1, 2, 

3. 

Квитанції про сплату бажано зберігати. 

Після цього заявка вважається прийнятою та підтверджується організаторами на сайті  

mailto:ksosever@gmail.com
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Форс-мажорні обставини: 

У випадку травми, хвороби учасника або форс-мажорних обставин організатори можуть 

компенсувати учасникові оплачений їм стартовий внесок. Розмір компенсації становить 50% 

від оплаченої учасником суми. Для одержання компенсації учасник повинен не пізніше 

ніж за 3 дні до початку проведення змагань представити документи, що підтверджують факт 

травми, хвороби або форс-мажорних обставин. У всіх інших випадках стартовий внесок не 

повертається. 

Учасник змагань може перереєструвати замість себе іншого спортсмена, у цьому випадку 

оплачується збір за перереєстрацію в розмірі 20 грн. 

 

Група 

Стартовий внесок 

(за один вид програми змагань) 

хх (один старт)/хх (за всі старти) 

 До 22.04.18 З 23.04 – 19.05.18 Після 19.05.18 

KIDS 20/50 25/65 45/135 

OPEN 40/100 40/100 40/100 

М/Ж-12 35/90 40/110 50/150 

М/Ж-14 35/90 40/110 50/150 

М/Ж-16 50/130 60/170 70/210 

М/Ж-18 50/130 60/170 70/210 

М/Ж-21А 60/160 70/200 80/240 

М/Ж-21Е 60/160 70/200 80/240 

М/Ж-35 60/160 70/200 80/240 

М/Ж-45 50/130 60/170 70/210 

М/Ж-55 50/130 60/170 70/210 

М/Ж-65 50/130 60/170 70/210 

 

 

 



 

8 
 

4. Система відмітки, хронометраж 

 

Під час проведення змагань буде використовуватись система відмітки на КП та 

хронометражу – SportTime, у випадку не спрацювання станції на КП, потрібно зробити 

відмітку компостером у карті. Учасники несуть матеріальну відповідальність у випадку 

втрати електронного чіпу – 300 грн. Тому рекомендується до чіпу прикріплювати 

додатковий шнурок (особливо для дітей). Оренда чіпу на змаганнях – 5 грн/вид 

програми для всіх груп. Учасники Полтавської області оренду чіпу не сплачують. Якщо 

учасники мають власні SI\ST-чіпи, вони повинні вказати його номер у заявці. 

Учасники, які не подолали або зійшли з дистанції зобов’язані пройти через 

коридор фінішу і повідомити судді фінішу про сходження з дистанції. 

Процедура старту: учасники стартують згідно своїх стартових хвилин у протоколі, 

учасник, що з поважних причин запізнився на старт, буде випущений окремо після 

учасників власної групи 

Процедура фінішу: учасники повинні рухатися розміченим коридором від останнього КП 

до фінішу. На лінії фінішу встановлюються ST- станції.  Час  фінішу  учасник  фіксує  

самостійно  відміткою  чіпом  в  фінішній  станції. Після  відмітки  на  фініші  учасник 

проходить через фінішну зону, в якій: 

- проходить процедуру зчитування чіпу; 

- отримує спліт з результатом; 

- здає  власну  карту  в  пакет  з  назвою  команди  (території).  Після  закриття  старту  

представники  команд  зможуть забрати карти, а учасники, що фінішують, вже не здають 

їх. 
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5. Розклад транспорту 

Розклад автобусів між центральним автовокзалом м. Полтава та автостанцією м. 

Решетилівка та розклад електропоїздів по станції «Решетилівка» (уточнюйте розклад!!!)
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6. Розміщення учасників 

1. Кафе – Готель «777», 167км автодороги Дніпро – Решетилівка (схема 1) 

Вартість номерів від 200 до 600 грн/доба (в залежності від кількості спальних місць, з 

можливістю додаткового спального місця), сніданок для пожильців безкоштовно. 

Тел. 050-833-59-64 

2. Кафе – Готель «Сита хата», решетилівська об’їздна автодорога, с Хоружі (схема 1) 

Номери: «Люкс» - 400 грн/доба, «Полу-люкс» - 350 грн/доба, «Стандарт» - 250-500 

грн/доба (в залежності від кількості спальних місць, з можливістю додаткового 

спального місця) 

Тел. 098-682-52-58 

3. Решетилівський професійний аграрний ліцей ім. І.Г. Боровенського (схема 2) 

Гуртожиток : 2-ох і 4-ох місні номери 100 грн/доба (телевізор, холодильник) 

                      кімната з ліжками та білизною 50 грн/доба 

                      кімната з ліжками без білизни 30 грн/доба 

Проживання в навчальному корпусі на підлозі в своїх спальних мішках 15 грн/ доба 

В наявності душові та туалет. 

Ціна на проживання з однієї особи! 

Категорично заборонено приготування їжі на газових пальниках на території закладу! 

Інформація за тел. 096-833-62-46 Павло Мосієнко  

4. Решетилівська гімназія ім. І.Л. Олійника (схема 2) 

Можливість проживання в спортзалі гімназії у власних спальних мішках 12 грн/доба 

Ціна на проживання з однієї особи! 

Категорично заборонено приготування їжі на газових пальниках на території закладу! 

Інформація за тел. 096-833-62-46 Павло Мосієнко  
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7. Місцевість та карти, параметри дистанцій 

Подовжений спринт (Решетилівка – RACE). Центр міста, паркова зона, приватний 

сектор та лісовий масив різної прохідності на околицях із  заболоченими ділянками. 

Масштаб 1:5000, перетин рельєфу 2,5 м. Стан 2018 рік. Автор П. Мосієнко 

Аварійний напрямок до центрального парку міста. 
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Довга дистанція (Гарячківський ліс). Яруго-балковий тип рельєфу. Перепад висоти 30-

35м. Листяний ліс різної прохідності. Слабко розвинена сітка стежок. Рекомендоване 

шиповане взуття. Масштаб 1:10000, Перетин рельєфу 5 м. Стан 2017р. автор Є. Мазур 

Основний аварійний азимут ПІВДЕНЬ автомагістраль Київ-Харків, додатковий - СХІД до 

річки Говтва-грузька і далі вниз по течії на ПІВДЕНЬ до дамби чи автомагістралі.
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8. Нагородження та визначення результатів 

Результати кожного виду програми визначаються за меншим часом проходження 

дистанції.  

Всі учасники змагань «Решетилівська весна 2018» отримують сувенірні подарунки – 

ексклюзивні мішечки-гаманці з символікою змагань на згадку. Нагородження призерів 

змагань за кожен вид програми окремо. За підсумком суми стартів 2 та 3 виду програм 

переможці отримують цінні подарунки. Очки нараховуються згідно таблиці 

 

Місце 1 2 3 4 5 p 

Очки 1 2 3 4 5 n 

Де p=n – місце учасника, якщо він закінчив дистанцію і отримав результат. Перемагає 

той учасник, у якого найменша кількість очок за сумою 2х стартів, якщо в учасників 

однакова кількість очок, перемагає той, який показав кращий результат на довгій 

дистанції 20.05 

Організатори змагань відкриті до співпраці з партнерами та зацікавленими 

спонсорами, з питань партнерства можна зв’язатись з директором змагань –  

Олена Доценко ( 093 827 22 38, ksosever@gmail.com) 

 

З питань індивідуальних чи групових програм навчання спортивному орієнтуванню 

можна зв’язатись із головним секретарем  – 

Сергій Машинський ( 099 22 77 131, sergofsport@gmail.com) 

 

З питань розміщення, координаційних питань, інших питань звертатись до координатора 

проекту та головного судді 

Павло Мосієнко ( 096 833 62 46, resh.tourcenter@gmail.com) 

 

Тренування та підготовчі майстер-класи: 

м.Київ – Доценко Олена 

м.Полтава – Машинський Сергій 

м.Решетилівка – Мосієнко Павло 

mailto:ksosever@gmail.com
mailto:sergofsport@gmail.com

